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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H παρούσα µελέτη µε τίτλο «Αποκατάσταση τοµών οδοστρωµάτων δικτύων στις 
∆ηµοτικές Ενότητες Πέτρας, Καλλονής, Μήθυµνας, Αγίας Παρασκευής και 
Μανταµάδου» αφορά την εκτέλεση διαφόρων και ανεξαρτήτων µεταξύ τους 
µικροεπεµβάσεων για αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων στην πρότερα 
κατάσταση.  Οι τοµές των οδοστρωµάτων προέρχονται από τις  βλάβες των δικτύων 
ύδρευσης-αποχέτευσης  που αποκαθίστανται από τα συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ. 
 Οι εργασίες  θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή του έργου όπως αυτή 
ορίζεται και θα εκτελούνται κατόπιν εντολής από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η 
ανάγκη των εργασιών θα είναι επείγουσα και άµεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη 
διάρκεια της εργολαβίας και κατά συνέπεια πολλές φορές θα είναι απαραίτητες  
ταυτόχρονες επεµβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν «νεκροί χρόνοι» ήτοι 
διαστήµατα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Η φύση των εργασιών είναι 
τέτοια που δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προµέτρηση εργασιών 
και προγραµµατισµός στην υλοποίηση του έργου. 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Περιοχή του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πέτρας, 
Καλλονής, Μήθυµνας και Αγίας Παρασκευής οι οποίες συνίστανται από τις 
παρακάτω κοινότητες και οικισµούς: 
-  ∆ηµοτική Ενότητα Πέτρας: 

• Πέτρα 

• Μιραδέλλια 

• Πετρί 
- ∆ηµοτική Ενότητα Καλλονής: 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Άγρας: 
� Άγιος Γεώργιος 
� Άγρα 
� Αποθήκα 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Καλλονής: 
� Καλλονή 



� Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειµώνος 
� Πετσοφάς 

• Τοπική Κοινότητα Ανεµότιας: 
� Ανεµότια 

• Τοπική Κοινότητα Αρίσβης: 
� Αρίσβη 

• Τοπική Κοινότητα ∆αφίων: 
� ∆άφια 
� Ιερά Μονή Λειµώνος 

• Τοπική Κοινότητα Κεραµίου: 
� Κεράµιον 
� Σκάλα Καλλονής 

• Τοπική Κοινότητα Παρακοίλων: 
� Παράκοιλα 

• Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου: 
� Αρχαία Άντισσα 
� Καλό Λιµάνι 
� Μπαλίνη 
� Σκαλοχώρι 

• Τοπική Κοινότητα Φίλιας: 
� Κεχράδα 
� Φίλια 

- ∆ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας: 

• ∆.δ. Μήθυµνας: 
� Μήθυµνα 
� Βαφειός  
� Ευθαλού 

• ∆.δ. Αργέννου: 
� Άργεννος 

• ∆.δ. Λεπετύµνου: 
� Λεπέτυµνος 

• ∆.δ. Συκαµινέας: 
� Συκαµινιά 
� Σκάλα Συκαµινιάς 

- ∆ηµοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής: 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής: 
� Αγία Παρασκευή 
� Καντρί 
� Μέσα 

• Τοπική Κοινότητα Νάπης: 
� Νάπη 

 
- ∆ηµοτική Ενότητα Μανταµάδου: 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Μανταµάδου: 

• Τοπική Κοινότητα Κλειούς   

• Τοπική κοινότητα Κάπης  

• Τοπική κοινότητα Πελόπης  
  

 

 

 

 

 

 



3. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3.1.-Οι εργασίες του έργου αφορούν την επαναφορά τοµών οδοστρωµάτων στην 
πρότερη τους κατάσταση καθώς επίσης και µικρά τεχνικά έργα σε µικρή κλίµακα ήτοι 
κατασκευή φρεατίων και εντοπισµό και προσαρµογή φρεατίου ύδρευσης, 
αποχέτευσης στην στάθµη οδοστρώµατος. Συνεπώς οι εργασίες κατηγοριοποιούνται 
σε δύο ενότητες: 
1η Ενότητα:  Επαναφορά τοµών οδοστρωµάτων στην πρότερη κατάσταση 
2η Ενότητα: Μικρά τεχνικά έργα 
3.2.- Οι εργασίες της 1ης ενότητας αφορούν την επαναφορά τοµών οδοστρωµάτων 
στις θέσεις των τοµών για την επισκευή οποιουδήποτε τύπου βλάβης ύδρευσης ή 
αποχέτευσης που έχει προηγηθεί από τα συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ. Σε όλες τις 
περιπτώσεις γίνεται άρση της προσωρινής επίχωσης στην οποία έχουν προβεί τα 
συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ προκειµένου να δοθεί ο χώρος της επέµβασης σε κυκλοφορία. 
Η άρση της προσωρινής επίχωσης γίνεται τουλάχιστον σε βάθος 50 εκ. Οι εργασίες 
της επαναφοράς περιλαµβάνουν επίχωση µε διαβαθµισµένο υλικό µέχρι την στάθµη 
που ορίζεται κάθε φορά στα αντίστοιχα άρθρα του περιγραφικού τιµολογίου ανάλογα 
µε τον τύπο του οδοστρώµατος και στην συνέχεια η αποκατάσταση του 
οδοστρώµατος. 
Στις περιπτώσεις των αποκαταστάσεων τοµών οδοστρωµάτων µε 
ασφαλτοσκυρόδεµα ή µε ψυχρή άσφαλτο ή µε σκυρόδεµα C16/20, πέρα της 
αποζηµίωσης µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ1 ή ΑΤ2 ή ΑΤ3,  οι στρώσεις µε σκυρόδεµα 
που κατασκευάζονται και περιγράφονται µε τα άρθρα αυτά, αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ5, ΑΤ6 & ΑΤ11 καθώς και το δοµικό πλέγµα 
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ7 και ΑΤ12. Οι στρώσεις 
σκυροδέµατος µε το δοµικό πλέγµα κατασκευάζονται ανάλογα µε την τοµή του 
υφισταµένου οδοστρώµατος οδού , πεζοδροµίου, πλατείας ή νησίδας µε χρήση 
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων (ΑΤ4) αλλά δεν πληρώνονται 
ιδιαίτερα, διότι  η αποζηµίωση τους περιλαµβάνεται ανηγµένη  στην τιµή του άρθρου 
αυτού. 
Επιπλέον στις περιπτώσεις των αποκαταστάσεων τοµών οδοστρωµάτων µε 
ασφαλτοσκυρόδεµα ή µε ψυχρή άσφαλτο ή µε σκυρόδεµα C 16/20, γίνεται τοµή µε 
αρµοκόφτη  περιµετρικά του σηµείου της βλάβης.  
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση γίνεται περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών, τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της 
κυκλοφορίας. Οι συνεννοήσεις µε την τροχαία για ρύθµιση της κυκλοφορίας , η 
περίφραξη των τοµών, οι σηµάνσεις µε προειδοποιητικές πινακίδες-αναλάµποντες 
φανούς επισήµανσης του κινδύνου είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του αναδόχου & 
ως εργασίες είναι ανοιγµένες στις τιµές µονάδας του τιµολογίου. Μετά την 
ολοκλήρωση  των εργασιών γίνεται καθαρισµός του οδοστρώµατος. 
Η επιλογή του τύπου της αποκατάστασης γίνεται αποκλειστικά & µόνο,   µε βάση τον 
τύπο του υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
Οι εντολές για την εκτέλεση των εργασιών στον ανάδοχο δίνονται από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσω των επιβλεπόντων µηχανικών και  έχουν το χαρακτήρα 
του επείγοντος σε κάθε περίπτωση.  
Η αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο γίνεται µόνο τις 
περιόδους που δεν υπάρχει παραγωγή ασφαλτικού. 
3.3.- Οι εργασίες της 2ης ενότητας περιµαµβάνουν την κατασκευή φρεατίων ή την 
επιδιόρθωση υφισταµένων σε οποιοδήποτε θέση απαιτηθεί κατά την κρίση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποζηµιώνονται κατά περίπτωση µε επιµέτρηση  των 
εργασιών που θα εκτελεσθούν.  
 
 
 
 
 



4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η µελέτη αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 
1.Περίληψη  ∆ιακήρυξης 2.∆ιακήρυξη, 3. Τεχνική Έκθεση, 4.Τιµολόγιο Μελέτης, 5. 
Ανάλυση Τιµών, 6. Συγγραφή Υποχρεώσεων, 7.Προυπολογισµός, 8. Τεχνικές 
Προδιαγραφές, 9. Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας & 10. Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας  
 

 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 
 
Αξία εργασιών   : 43.300,00 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%)  :   7.794,00 € 

Άθροισµα   : 51.094,00 € 
Απρόβλεπτα (15%)  :   7.664,10 €   
Άθροισµα   : 58.758,10 € 
Αναθεώρηση   :      241,90 € 
Άθροισµα   : 59.000,00 € 
Φ.Π.Α (17%)   : 10.030,00 € 
Γενικό Σύνολο   : 69.030,00 € 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
 


